
Etsen 
Bij het etsen van glazen wordt er een laagje op het glas aangebracht, dit is vaatwasser bestendig. Dit 
kan al vanaf een klein aantal, u kunt hiervoor kiezen uit verschillende drukkleuren, PMS kleuren, wit, 
zwart en etswit. Bij etswit lijkt het erop of het in het glas is gegraveerd.  
 
Wij etsen alleen de glazen uit ons eigen assortiment daar er altijd kans is op breuk. Dit risico is dan 
voor ons. In overleg kunnen wij ook uw glazen etsen, echter daar wij het etsen alleen als service 
bieden zonder marge kunt u wellicht bij een glasgraveur bij u in de buurt tegen soortgelijke prijzen 
ook het etsen laten verzorgen.  
 
Door middel van het plaatsen van uw logo of dat van uw klant neemt de geschenkwaarde toe. In 
combinatie met uw fles(sen) wijn en onze wijnkisten en de fluwelen interieurs waar uw wijnfles en 
de glazen gepresenteerd kunnen worden maakt u het geschenk compleet.  
 
 
Schitterende glazen om te graveren voor een ultieme wijnbeleving  
Een goede wijn verdient niet alleen de mooiste wijnverpakking, maar ook het beste wijnglas. Bij 
Wijnkeuze-online.nl kunt u terecht voor de hoogwaardige glazenlijn van het merk Lehmann. Deze 
glasontwerper maakt van het drinken van wijn een ware smaakbeleving. Met een breed assortiment 
aan diverse glazen sluit de collectie zowel aan op de gangbare tot de meest exclusieve wensen van 
uw relaties / klanten.  
 
Eersteklas glaswerk  
Wijn is een ware smaakbeleving en vraagt om de finesse van eersteklas glaswerk. Ervaren 
glasontwerper Gerard Lehmann en wijnkenner Gerard Basset hebben hun expertises gebundeld om 
de smaakbeleving van wijn proeven tot een symfonie voor de zintuigen te verheffen.  
 
Het resultaat is een verfijnde collectie van hoogstaand glaswerk waar innovatie en traditie elkaar 
ontmoeten. Het ontwerp laat de wijn sierlijk door het glas walsen, het toelopende bovenste gedeelte 
geeft een maximale concentratie van aroma’s en de dunne rand zorgt voor een fijne manier van 
drinken. Het bedrijf, gevestigd in Reims France, heeft inmiddels velen enthousiast gemaakt.  
 
Een breed assortiment Lehmann glazen verkrijgbaar bij Wijnkeuze-online.nl. 
Bij ons kunt u terecht voor diverse soorten glazen welke zijn gemaakt van Lead-free Cyrstal Glass. 
Bovendien zijn ze een lust voor het oog. Zo kent de collectie, wijnglazen, champagneglazen, 
waterglazen en een Decanter. Elk glas is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en geproduceerd. 
 
Lehmann wijnglazen gaat een stap verder dan de meeste glasblazers. Ze ontwikkelen hun collectie 
niet voor het design, maar op basis van kwaliteit en smaakontwikkeling. De laatste jaren zijn we er 
steeds bewuster van geworden dat een goed wijnglas wel degelijk verschil kan maken. Lehmann 
besloot daarom samen te gaan werken met één van de beste Sommeliers ter wereld Gérard Basset. 
Samen besloten ze op basis van smaakontwikkeling nieuwe glazen te blazen. 
 
Wie is Gérard Basset? 
Gérard Basset is een Sommelier en eigenaar van een hotel in Southampton. Hij is de enige ter wereld 
die de volgende titels samen wist te behalen: Master of Wine, Master Sommelier en MBA Wine. In 
2014 kreeg hij de titel beste Sommelier ter wereld toegewezen. Naast deze titel wist hij al een paar 
prestigieuze Awards binnen te halen. Hierdoor is hij absoluut de expert op het gebied van 
wijnproeven en wijnontwikkeling. Met zijn kennis is hij in samenwerking met Lehmann aan de slag 
gegaan om de perfecte wijnglazen te ontwikkelen. 
 
 



Lehmann wijnglazen collectie 
In onze shop hebben we een selectie gemaakt met wijnglazen voor snelle levering. We hebben 
gekeken naar het design, maar ook naar de smaakontwikkeling. Welke wijnglazen geven de wijn nou 
echt een upgrade? Gérard Basset heeft de glazen zo ontwikkeld dat iedere wijn volledig tot z’n recht 
komt.  
 
Custom made Lehmann Glass bestellen?  
Indien gewenst kunt u de onderstaande glazen personaliseren met uw eigen logo. Hierdoor zijn de 
glazen tevens geschikt voor custom made relatiegeschenken.  
 
PRIJZEN OP AANVRAAG 
Het overzicht met artikelnummer en omschrijving. 
Maak uw keuze: 
 

 
18EM800508 
Excellence sparkling glas 16cl.  

 
18EM800509 
Excellence taster glas 25cl. 
 

 
18EM800510 
Excellence vin Blanc glas 30cl.  

 
18EM800511 
Excellence vin Rouges glas 39cl. 

 
18EM800512 
Excellence vin Rouges glas 50cl. 

 
18EM800513 
Excellence eau/whisky glas 39cl. 
 

https://www.emkapak.nl/product/lehmann-excellence-sparkling-glas-16cl/
https://www.emkapak.nl/product/lehmann-excellence-taster-glas-25cl/
https://www.emkapak.nl/product/lehmann-excellence-vin-blanc-glas-30cl/
https://www.emkapak.nl/product/lehmann-excellence-vin-rouges-glas-39cl/
https://www.emkapak.nl/product/lehmann-excellence-vin-rouges-glas-50cl/


 
18EM800516 
Opale sparkling Wines glas 16cl. 

 
18EM800517 
Opale sparkling Wines glas 17cl. 

 
18EM800518 
Opale sparkling Wines glas 21cl. 

 
18EM800519 
Karaf 150cl. Vignoble 

 


